Vienotais pakalpojumu cenrādis

Uzņēmumiem
Finanšu instrumenta konta administrēšana un darījumu
slēgšana /Rezidentiem/

Vienotais pakalpojumu cenrādis uzņēmumiem, Latvijas rezidentiem.
Spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Finanšu instrumentu kontu apkalpošana
1. Finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Pakalpojums
1.1. Finanšu instrumentu turēšana (mēnesī)
1.2. Finanšu instrumentu saņemšana no ārpus Baltijas valstīm/ pārvedumi
(visi tirgi)
1.3. Pārvedumi starp diviem bankas Citadele klientu finanšu instrumentu
kontiem (tiek ieturēts no finanšu instrumentu pārvedēja)
1.4. Finanšu instrumentu saņemšana/pārvedumi pret samaksu (RVP/DVP)
1.5. Norēķini par darījumiem ar finanšu instrumentiem, izņemot darījumus ar
fondu apliecībām, Baltijas un Krievijas biržās tirgotiem finanšu
instrumentiem un ASV, Kanādas biržās tirgotajām akcijām un ETF1
1.6. Finanšu instrumentu dereģistrācija

Cena
0.02% (min. 1 EUR), visu CBL Asset Management Fondu
turēšana bez maksas
30 EUR
10 EUR
50 EUR
10 EUR

50 EUR

1.7. Finanšu instrumentu korporatīvo notikumu rīkojumu apstrāde

35 EUR + faktiskās izmaksas

1.8. Nodokļu sertifikācijas dokumentu sagatavošana vai iesniegšana
vietējiem un ārvalstu depozitārijiem
1.9. Komisija par negatīvo atlikumu klientu naudas līdzekļu kontos finanšu
instrumentu darījumu veikšanai (procentos gadā)

35 EUR + faktiskās izmaksas
24%
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Komisijas atlīdzība tiek piemērota, noslēdzot darījumu ar banku Citadele, izmantojot brokeru pakalpojumus. Darījumiem, kas noslēgti, neizmantojot bankas Citadele
brokeru pakalpojumus, tiek piemērota finanšu instrumentu saņemšanas un/vai pārveduma pret samaksu (RVP/DVP) komisijas atlīdzība.

Brokeru pakalpojumi
2. Brokeru pakalpojumi2
Pakalpojums
2.1. Darījumi ar parāda vērtspapīriem

Cena
0.1% (min. 50 EUR)3

2.2. Darījumi ar akcijām (iesk. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):
2.2.1. Baltijas, Eiropas, Skandināvijas biržās
2.2.2. ASV un Kanādas biržās
2.3. Darījums ar ASV biržu opcijām
2.4. Darījums ar CBL Asset Management fondu akcijām
2.5. Darījumi ar citām fonda
2

akcijām4

0.4% (min. 20 EUR)
0.04 USD/CAD par akciju (min. 25 USD/CAD)
2.50 USD par kontraktu (min. 25 USD)
Bez maksas4
0.2% (min. 20 EUR)

Darījumiem ar vertspapīriem komisijas maksa tiek rēķinata no nominālās summas, citiem instrumentiem no darījuma summas.
Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele
noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
4 Darījumi ar CBL Asset Management fondu akcijām ir bez maksas par darījumu summām, kas pārsniedz EUR 100. Mazākām summām tiek piemērotas tādas pašas
maksas kā par darījumiem ar citu fondu akcijām.
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